
OTEVÍRACÍ DOBA:   Pondělí - Pátek    8.00 - 16.00h tel.: 777 022 235

Obědové menu od 11.00h

pondělí 10.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Z čočky beluga s kořenovou zeleninou 1,9 29,- / 49,-

V Rajská se sýrovými tyčinkami 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené bramborové plátky s hermelínem, špenátem a smetanou 3,7,9 95,- (119,-)

V Rýžové nudle s pečenou hlívou, tempehem a sezamem 6,9,10,11 95,- (119,-)

Burger s grilovaným kuřecím prsním řízkem, bylinkovým dresingem, hranolky 1,3,7,10,11 99,- (123,-)

úterý 11.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zelná s červenou fazolkou a zakysanou smetanou 1,7,9 29,- / 49,-

Hovězí vývar s masem a nudlemi 1,3,7,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Celozrnné knedlíky s koprovou omáčkou, plátky seitanu a vařeným vajíčkem 1,3,7,9 95,- (119,-)

V Pečené papriky se sýrem gorgonzola rajčaty a kuskusem 1,3,7,9 95,- (119,-)

Krůtí řízek v sezamové strouhance se šťouchanými brambory 1,3,7,9,11 99,- (123,-)

středa 12.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Cuketová s chilli a limetou 1,9 29,- / 49,-

Kuřecí vývar s kapáním 1,3,7,9, 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Hráškovo-cizrnový falafel s pita chlebem a míchaným salátem 1,3,7,9 95,- (119,-)

R Filet z chlazené tresky pečený s citronovou krustou, bramborová kaše 1,4,6,9 119,- (143,-)

Grilovaná kuřecí prsa se smetanovou omáčkou s estragonem, dušená rýže 1,3,7,9 99,- (123,-)

čtvrtek 13.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Zeleninový vývar s bylinkovou sedlinou 1,3,7,9 29,- / 49,-

Gulášová z hovězího pupku 1,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Zapečené lasagne s lilkem a rajčaty 1,6,9 95,- (119,-)

V Celerovo-sýrové placky s bramborovým salátem 1,3,7,9 95,- (123,-)

Vepřová panenka na liškách, steakové hranolky 1,7,9 105,- (129,-)

pátek 14.12. (..)  zvýhodněná cena menu komplet

Polévky malá/velká

V Brynzová s koprem 1,3,7,9 29,- / 49,-

V Hráškový krém 6,9 29,- / 49,-

Hlavní chod

V Sójové kuličky se sýrem a sušenými rajčaty, těstovinový salát 1,3,6,7,9,10,11 95,- (119,-)

V Pečená řepa s kozím sýrem, vařené brambory s česnekovými výhonky 1,3,7,9,11 99,- (123,-)

Krůtí  roláda pečená na rajčatech a bylinkách, dušená rýže 1,7,9 99,- (123,-)

V = 100% rostlinná varianta / vegan

V = vegetariánská varianta

R = ryba Vaříme i z potravin, které nám dodávají přímo farmáři.



                                      SNÍDAŇOVÉ MENU
                 od 8.00 - 10.30 hod

Palačinka s javorovým sirupem a horkým ovocem, 1,3,5,6,7,8,11,13

mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Omeleta se šunkou a sýrem, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

Sázená vejce, opečená slanina, mini párečky, fazole, 1,3,7,9,11,12

máslo, pečivo, mošt, teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 125,-

Míchaná vejce 3 ks na cibulce, máslo, pečivo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 99,-

Ham and eggs, pečivo, máslo, mošt 1,3,7,11

teplý nápoj (espresso, cappuccino, čaj) 109,-

                        Vaříme z masa, které nám dodávají výhradně farmáři.


